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číslo 2/roč. 18 1. únor 2021

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu v Mladé Vožici 
od 12.10.2020 do odvolání
Pondělí: 7:30 – 12:30
Středa: 12:00 – 17:00
ODEMKNUTÍ DVEŘÍ NA ZAVOLÁNÍ!!!

KONTAKTY
Stavební úřad: Ing. Blanka Malinová

381 201 913, 606 611 022
zivotni@mu-vozice.cz
Dagmar Strnadová
381 201 917, 774 631 020
strnadova@mu-vozice.cz
Ing. Michaela Růžičková
607 073 014
ruzickova@mu-vozice.cz

Sociální oddělení: Bc. Eva Novotná
381 201 918, 722 582 742
socialni@mu-vozice.cz

Finanční odbor: Jana Rašková
381 201 915, 603 713 093
raskova@mu-vozice.cz

Lesní hospodář: Dis. Jan Babor
602 690 036

Matrika: Alena Šoulová
381 201 918, 602 225 115
soulova@mu-vozice.cz

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 

odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
tel.: 381 201 910 

e-mail: starosta@mu-vozice.cz

Jak jistě již víte, od 15. 1. 2021 mají
možnost se registrovat na očkování proti
COVID-19, lidé starší 80 let. Očkování
není povinné, ale je doporučeno zejména
pro nejohroženější skupiny obyvatel, mezi
které patří zdravotníci, klienti a
zaměstnanci pobytových sociálních
služeb, a z veřejnosti senioři a lidé 
chronicky nemocní. Poté přijdou na řadu i
ostatní zájemci. Bez registrace očkování
nelze provést. 

Prosíme tedy zatím všechny zájemce
starší 80 let, aby se na očkování zare-
gistrovali. Registrace probíhá výhradně
přes registrační systém na internetu, což je
pro většinu seniorů velmi obtížné, až
nemožné. Mnohým již pomohli mladší
příbuzní, ale ne všichni mají tuto možnost.
Pokud tedy zatím zaregistrovaní nejste,
z rodiny Vám s tím nikdo nemůže pomoci,
a Vy o očkování máte zájem, obraťte se na
Městský úřad v Mladé Vožici – pí. Novot-

nou – tel. 381 201 918 nebo 722 582 742,
která Vám registraci provede. Očkování
zatím na Táborsku provádí pouze Nemoc-
nice Tábor, když se zde pro Vás uvolní
místo (po předchozí provedené registraci),
přijde Vám SMS zprávou (tzv. „zvací
SMS“) kód pro rezervaci termínu. Sledujte
tedy své mobilní telefony. S rezervací 
termínu Vám opět pí. Novotná pomůže.
Pokud Vás rodina doveze, můžete si
samozřejmě při registraci vybrat i jiné
očkovací místo v rámci ČR. 

V případě, že se nebudete moci,
z vážných zdravotních důvodů, na
očkování po obdržení SMS v určený 
termín dostavit, obraťte se, prosím,
neprodleně, na Vašeho praktického lékaře
(MUDr. Smažík a MUDr. Krajči), který
Vám v odůvodněných případech zajistí
očkování v místě bydliště. 

Bc. Eva Novotná,
vedoucí Sociální oddělení

Očkování proti COVID – 19
zatím pro občany starší 80 let

Oznámení o otevření

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNY
v Mladé Vožici, E. K. Rosola 186 

Tel: 722 185 213
www.veterinauevzena.cz

e-mail: info@veterinauevzena.cz

ordinační hodiny:
úterý 14-17h
čtvrtek 14-17h
sobota 8-10h

MěÚ Mladá Vožice jako správce míst-
ních poplatků nebude uplatňovat jakéko-
liv sankce za pozdní úhradu místních
poplatků na r. 2021 splatných do 31. 3.
2021 a to až do 30. 9. 2021. 

Fakticky je tedy všem poplatníkům
umožněno zaplatit místní poplatky na r.
2021 až do 30. 9. 2021 bez jakékoliv
sankce.

Prosíme všechny poplatníky, aby zvážili,
zda poplatek budou platit hotově na
pokladně MěÚ, nebo bezhotovostním
převodem, č. účtu pro platbu poplatků:
1422301/0100. Variabilní symboly se
nemění, na vyžádání Vám jej sdělí 
pracovnice finančního odboru – email:
financni@mu-vozice.cz, tel.: 603 713 093,
381 201 915, 381 201 920. Pokud bude u
úhrady na účet v poznámce uvedeno
jméno a adresa poplatníka a za koho, nebo
za jakou nemovitost poplatek hradí,

případně že součástí je i poplatek ze psa,
stačí uvést variabilní symbol 1337.

Výše poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů je stejná pro všechny poplatníky:
650 Kč za osobu s trvalým pobytem
v Mladé Vožici, 650 Kč za nemovitost,
kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu,
650 Kč za osobu s trvalým pobytem
v místních částech. 

Výše poplatku ze psů je pro fyzické osoby,
chovající psy mimo bytové domy o třech a
více bytech 120 Kč za prvního psa, za
každého dalšího psa téhož držitele 200
Kč, za psa, jehož držitelem je osoba starší
65 let také 120 Kč a 200 Kč, v ostatních
případech 750Kč za 1. psa, 1125 Kč za
každého dalšího psa téhož držitele.

Jana Rašková, vedoucí Finančního
odboru MěÚ Mladá Vožice

Upozornění na splatnost místních
poplatků v roce 2021 - aktuálně
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• Schválila přidělení daru Občanskému
sdružení Polánka ve výši 19.000 Kč 

• Schválila výzvu k podání nabídek na
stavební práce na akci – Parkoviště v ZŠ 

• Schválila výzvu k podání nabídek na
stavební práce na akci – objekt komu-
nikace Sluneční II 

• Schválila zadání projektových prací –
řešení parkování a obslužné komunikace
u domu čp. 197 v Mladé Vožice

• Vzala na vědomí stav přípravy akcí pro

rok 2021 – výměna kotlů v ZŠ,
pečovatelské byty na Husově náměstí,
dokončení chodníků v ulici J. J. z Bratřic,
parkoviště v ZŠ, obnova vodohospodářské
infrastruktury na průtahu městem, objekt
komunikace ve Sluneční II, skateprvky ve
sportovních areálu, elektrické zvonění
v místních částech 

• Schválila dodatek ke smlouvě o dílo
mezi městem a WIFCOM – provoz 
kompostárny v Lomu 

Rada města Mladá Vožice na 70. zasedání
(15. ledna) a 71. zasedání (29. ledna)

mimo jiné projednala:

• Na realizaci půdní vestavby na II. stupni
ZŠ se aktuálně dokončují sádrokartonové
konstrukce, provedeny již jsou obklady a
dlažby v sociálním zázemí pro nové učebny,
nová dlažba je pokládána u v prostorech
chodby. Pro zajištění bezbariérového
přístupu je již osazena plošina. Práce se již
blíží ke svému závěru o čemž svědčí 
zahájení malířských prací 

• Město Mladá Vožice zveřejnilo dvě
výzvy k podání nabídek na stavební práce.
První akcí, kde je výběrové řízení reali-

zováno je vyhledání dodavatele stavby
nového parkoviště v areálu ZŠ, druhou pak
objekt komunikace v lokalitě Sluneční II 

• V rámci projektových prací na vedení
trasy vodovodního přivaděče do Mladé
Vožice byl vedení města odprezentován
návrh pro budoucí uložení infrastruktury na
trase Tábor – Mladá Vožice. Aktuálně
probíhají, v rámci velmi omezených
možností, jednání s institucemi o pod-
mínkách využití pozemků 

Město informuje:

Za heslem ,,Zpěvem k srdci, srdcem k
vlasti,, zřízen zde 19. února 1863 mužský
zpěvácký spolek Vlastislav.

Dne 23.února 1888 vydán zákon, jenž se
týče organizace služby zdravotní v
obcích, jenž ukládá , že každá obec musí
míti sama o sobě nebo společně s jinými
obcemi jednoho neb dle potřeby několik
lékařů. Následkem toho jmenováni lékaři
obvodními Dr. Jan Glanz a Antonín
Smetana dosaváde lékař městský a
zároveň lékař hraběcí.

V únoru 1890 uhodila silná zima, roury
vodovodu zamrzly a město bylo až do jara
bez vody. Bůh však nás chránil před
nebezpečím požáru, který by byl, ničím
ničen a obmezován, velkých škod
nadělal.

Dne 11. února 1929 bylo u nás -35 C.
Mrazy -30 C se několikráte opakovaly. V
Českých Budějovicích zmíněného dne
zuřil mráz -41 C . Kolejnice na drahách
mrazem praskaly, železničáři houfně 
omrzali, počet vlaků se omezil,
vyučování po celé říši pro mrazy a ne-
dostatek uhlí zastaveno, v továrnách se
přestalo pracovat.

Na základě výnosu ministerstva školství
a národní osvěty o zavěšení křížů do škol,
konala se dne 26.února 1939 v Mladé
Vožici slavnost zavěšení křížů. Po jejich
vysvěcení v kostele šlo procesí s hudbou
do škol, kde byly kříže v učebnách
zavěšeny. Jana Wagnerová

STALO SE V
ÚNORU

KNIHA PAMĚTNÍ
MĚSTA MLADÉ VOŽICE

Učebny v půdních prostorech ZŠ.

Plošina pro bezbariérový přístup.
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Z důvodu pokračující koronavirové pan-
demie prosíme všechny rodiny, které přímo
zasáhla nebo jsou karanténě, aby také
náležitě nakládaly s použitými infikovaný-
mi pomůckami. V praxi to vypadá tak, aby
své ochranné pomůcky - použité roušky,
respirátory, kapesníčky a další infikovaný
materiál uzavřely do neprodyšných igeli-
tových nebo mikrotenových sáčků a dávaly
je to svých domovních popelnic, v žádném
případě do popelnic na separovaný sběr
(např. na papír či plasty). Jde o to, aby se
zamezilo, co možná nejvíce dalšímu styku
s těmito odpady dalšími osobami, které
odpady svážejí. 

Stále ještě nabízíme sady popelnic na
tříděný odpad  PAPÍR PLAST BIO-
ODPAD, které město bezplatně zapůjčuje,
jen je třeba uzavřít a podepsat u Ing. Ma-
linové na stavebním úřadu (nyní PO 7,30
– 12,30 a ST 12,00-17,00 hod nebo po
telefonické domluvě na 381 201 913 nebo
606 611 022) smlouvu o výpůjčce.
Separační nádoby vám město přiveze až
do domu. Též nabízíme bezplatně 40litro-

vé tašky na třídění kovů v domácnosti,
které pak je ale třeba dovézt do sběrného
dvora města v Táborské ulici nebo do
výkupny Sběrných surovin v ulici
Poplužní.  

Dále připomínáme, že použité rostlinné
oleje a tuky je třeba také třídit už v domác-
nosti – slévat je do PET-lahví a ty pak
odnést do sběrného dvora nebo do konte-
jneru na dvoře radnice. Je přísně zakázáno
je vylévat do kanalizačního odpadu.

Stejně tak vysloužilé drobné
elektrospotřebiče a baterie lze mimo
sběrného dvora odevzdávat také do
kontejnerů na radnici, v knihovně a
v domech z pečovatelskou službou. Také
je nutné třídit světelné zdroje – LED
zářivky a výbojky, které jsou
nebezpečným odpadem. Na rozdíl od nich
ale žárovky  dávejte do domácích popelnic
se zbytkovým odpadem.

Na starý textil, obuv a hračky jsou
umístěny 3 kontejnery u sběrného dvora.
Bohužel od letoška i za ně musí město
platit pronájem firmě DIMATEX, přičemž

doposud to bylo naopak.  
Jinak samozřejmě veškerý nebezpečný

odpad (oleje, barvy, pneumatiky,
znečištěné obaly, polystyren, veškeré
chemikálie apod.) patří také do sběrného
dvora. Stejně tak vysloužilé domácí
elektrospotřebiče a objemný odpad
(nábytek, koberce aj. nepoužitelné věci
z domácnosti).

Ani během zimy není přerušen svoz
bioodpadu, takže žádáme občany, aby jej
důsledně třídili (zbytky jídel rostlinného
původu, ovoce, zeleniny, květin, kávová
sedlina, čajové sáčky, skořápky vajec
apod.) do hnědých popelnic nebo kompos-
tovali a v žádném případě nedávali se
zbytkovým odpadem do domácích popel-
nic. Tento odpad tvoří značný váhový
podíl, za který se platí skládkovné a navíc
na skládku tuhého komunálního odpadu
bioodpad nepatří. 

Důležitým sdělením je, že v prosincov-
ém vydání Vožičanu našli občané nový
plánovací kalendář 2021, kde se dozvědí
termíny svozu odpadů v novém roce. Je
v něm dodržen loňský scénář, pouze firma
COMPAG Votice s.r.o. bude „na
střídačku“ vozit směsný komunální odpad
a další týden bioodpad, aby pro ně dny,
kdy vozili obojí ve stejný den, nebyly tak
náročné. Jinak se nic nemění. Svoz SKO
celoročně ve dvoutýdenních intervalech
při povinném třídění odpadů všemi se
osvědčil jako dostatečný.

Pokud se někomu stalo, že nový pláno-
vací kalendář v prosincovém  Vožičanu
nedostal, tak si jej může vyzvednout na
radnici – je volně přístupný na stolcích 
na chodbě. A dále je zveřejněn na 
internetových stránkách města: 
www: mu-vozice.cz/samospráva/odpadové
hospodářství/informace pro občany/kalendář
svozu odpadu 2021. 

S účinností od 1.1.2021 platí nový zákon
o odpadech č. 541/2021 Sb. , který
zpřísňuje ukládání odpadů na skládkách a
zvyšuje zákonný poplatek za 1t uloženého
odpadu z 500 Kč na 800 Kč, což se
samozřejmě promítne v nákladech města
na odpadové hospodářství. Občanům se
zatím poplatek oproti loňskému roku
nezvedal, takže veškeré zvýšené nákla-
dy (i na třídění přímo z domácností)
jdou z rozpočtu města. Pokud občané
budou důkladně třídit, může město up-
latnit u provozovatele dočasně tzv.
„třídící slevu“.   

Závěrem vyzýváme podnikatele, kteří
využívají systém svozu komunálního
odpadu a nemají podepsanou písemnou
smlouvu s městem, aby tak neprodleně
učinili (nyní PO 7,30 – 12,30 a ST 12,00-
17,00 hod nebo po telefonické domluvě na
381 201 913 nebo 606 611 022)

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje…

společnost s dlouholetou tradicí 
a významný zaměstnavatel 
v regionu

Přijmeme nové kolegy na pozice:

Našim zaměstnancům nabízíme:
Pracovní doba Po-Pá, dotované stravování v závodní jídelně, 5 týdnů dovolené.
Přátelské pracovní prostředí rodinné firmy. Motivující finanční ohodnocení.
Nástup možný ihned.
V případě zájmu zašlete, prosím, životopis na: ticha.alena@teslamv.cz
Telefon: 730 140 450, www.teslamv.cz 

Operátor CNC frézovacích center
Potřebné znalosti:
• Výuční list ve strojírenském oboru 
výhodou
• Znalost řídícího systému Heidenhain 
výhodou
• Praxe ve strojírenské výrobě - 
třískové obrábění
• Orientace ve výkresové dokumentaci

Operátor CNC soustruhu
Potřebné znalosti:
• Výuční list ve strojírenském oboru 
výhodou
• Znalost řídícího systému Fanuc 
výhodou
• Praxe ve strojírenské výrobě - 
třískové obrábění
• Orientace ve výkresové dokumentaci

Frézař / soustružník kovů na 
klasických strojích
Potřebné znalosti:
• Vyučen obráběč kovů výhodou

• Praxe na klasických frézách nebo 
soustruzích
• Schopnost čtení výkresové 
dokumentace

Zámečník
Potřebné znalosti:
• SOU/SŠ v oboru technickém nebo ¨
strojním výhodou
• Základní praxe 2 roky
• Nabízíme zaškolení na seřizovače 
lisu, svářečský průkaz na CO2 
a autogen

Řidič dodávky a údržbář
(rozvoz výrobků i do zahraničí, údržba a 
opravy strojního vybavení, zámečnické 
práce)
Potřebné znalosti:
• Řidičský průkaz sk. B
• SOU/SŠ v oboru technickém nebo 
strojním výhodou
• Základní znalost němčiny výhodou



Podněty na radnici a z radnice za leden
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Konečně zima jak má být a tím pádem
se hodně radostí a starostí točilo v lednu
kolem sněhu. Prohrnování a posyp
chodníků, ulic a silnic v místních částech
zajištují pracovníci města a dělají v rámci
možnosti maximum, ale nelze být najed-
nou všude. Nejdříve zajišťujeme prostory
kolem autobusového nádraží, pošty,
zdravotního střediska, školy, náměstí a
pak další ulice. Hodně se děje souběžně
podle možnosti nasazení techniky včetně
ručního prohrnování a dolaďování. Když
někdo z občanů pomůže a vyčistí si, nebo
vylepší kousek chodníku, nebo plácku
kolem domu, nebo provozovny, je to
velká pomoc a všem takovým patři
poděkování. Pokud někde překáží 
zaparkované auto, spadne sníh ze střechy

a změní se místně podmínky, nebo jsme
někde něco přehlédli a bylo potřeba
dodatečně prohrnout a posypat, vždy
jsme to co nejříve napravili. Někdy se to
sejde, jako třeba v úterý 12. 1. kdy se
sváží celý den plast a je svezeno za den
cca 25m3 plastů (foto č.1). No a
odpoledne začne chumelit a do ráno padá
a padá, tak je to náročné. Přesto se dařilo
udržet město sjízdné a schůdné, ale vždy
s nutnou dávkou opatrnosti. Když se
někdo pustí dolu zasněženým Dintarákem
na sjetých letních pneumatikách tak není
divu, že opustí silnici (foto č.2 a č.3).
Pominu-li místa nebezpečná, frekventovaná,
nebo místa, kde potřebujeme třeba vozit
klády, tak je hezčí silnička bílá 
s krásnou zimní atmosférou, sluníčkem a

dlouhým stínem (foto č.4). Takže vážení
občané bez vaší pomoci, toleranci, opatrnosti
a dobré nálady to dobré nikdy nebude.

Veselejší byl leden na zimní sporty. 
Rybník Pančák byl plný až k prasknutí a
to doslova, na svahu Klepačka se
sáňkovalo a bobovalo jako za starých
časů. Běžecké stopy v okolí Vožice
připravilo sdružení Polánka, za což jim
tímto děkujeme a aby nezůstalo jen u toho
město na provoz skůtru na přípravu
běžeckých stop přispělo částkou 19.000
Kč. Běžný provoz města jede dál, staví se
ve škole a připravují se stavby na rok
2021 a další roky, ale o tom informace
jinde.

Jaromír Dvořák
místostarosta

Foto 1

Foto 2

Foto 3Foto 4   

Na některých místech v Mladé
Vožici naměřili pracovníci města
až 4 metry sněhu.



Farnost Mladá Vožice děkuje všem
dárcům letošní Tříkrálové sbírky a
těm, kteří umožnili  umístění mobilní
kasičky ve svém objektu. Výnos
letošní jubilejní sbírky  včetně
přípěvků na účet je 59.582 Kč.

Milí příznivci divadla a také Voživotu!
Moc ráda bych 

napsala, že poslední
měsíce byly pro 
nás úspěšné, že 
jsme hráli, rozdávali 
radost a smích, dávali
alespoň na chvilku
zapomenout všedním
starostem a povin-
nostem. Realita je,
bohužel, malinko

jiná. Proto napíšu…. Jak rádi bychom
rozdávali svým představením rozveselení
a znovu mohli vyjít do světel reflektorů a
za lehkého šimrání odehráli pro vás 
divadlo, které vykouzlí na tváři úsměv,
aktivuje fantazii a na chvilku dá žít příběh
někoho jiného. Vyjít do společnosti, slyšet
váš potlesk.. Opravdu nám to chybí!!!
Nechci ale, aby to vyznělo tak, že
fňukáme nebo snad končíme. To ani
náhodou. Dali jsme si malinkatou pauzu
od všeho. Od ledna už opět fungujeme.
Zkoušíme a aranžujeme dál novou hru
Hračka, oprašujeme a udržujeme
Uklízečku.  A abych napsala dobrou
zprávu a skončila malinko pozitivně…
Náš soubor se rozrostl!! A to o super
vozík s plachtou za auto. Ještě ho polepit
naším logem, naplnit rekvizitami, otevřít
divadla, divadla naplnit lidmi a hyjé na
další štaci. Na viděnou, přátelé.

Vožifrk:
„Pane Novák, byl jste na Labutím

jezeře?“
„Byl, ale Balaton je Balaton!“

Voživoti přejí hodně sil i v únoru

Drbník

70 let
Ivana Němcová - Mladá Vožice
Josef Kašný - Mladá Vožice
Jiří Fáček - Mladá Vožice
Jaromír Janů - Blanice 
Zdeněk Kafka - Mladá Vožice
Jiří Šváb - Noskov 
Marie Dvořáková - Mladá Vožice
Milada Balíková - Mladá Vožice
Marie Maredová - Mladá Vožice
Danuše Vnoučková - Mladá Vožice
František Kalina - Mladá Vožice 
Josef Kubále - Mladá Vožice
75 let
Marta Baronová - Mladá Vožice
Josef Šiška - Mladá Vožice

Rudolf Svatek - Mladá Vožice
Svatopluk Tomšů - Mladá Vožice
Věra Slunečková - Mladá Vožice
Marie Kazdová - Radvanov
Božena Holajová - Mladá Vožice
Eva Bílková - Mladá Vožice
80 let
František Markvart - Mladá Vožice
Hana Trejbalová - Mladá Vožice
85 let
Josef Kazda - Stará Vožice
Novotná Marie - Radvanov
Anežka Králová - Dolní Kouty 
86 let
Josef Král - Mladá Vožice

Jarmila Dvořáková - Noskov
87 let 
Zdeňka Suchanová - Mladá Vožice
Jana Švecová - Mladá Vožice
88 let
Marie Dvořáková - Mladá Vožice
89 let
Josef Novotný - Horní Kouty
Vladimír Rajchl - Mladá Vožice
90 let
Marie Maredová - Mladá Vožice
91 let 
Vlasta Beránková - Mladá Vožice

Jubilanti 1.  10. 2020 – 30. 1. 2021
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